PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Nagrzewnice indukcyjne i narzędzia
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smart mounting

smart tools

Nagrzewnice indukcyjne
Nagrzewnica indukcyjna simatherm IH 025 Volcano
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Nagrzewnica indukcyjna simatherm IH 070
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Nagrzewnica indukcyjna simatherm IH 090
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Nagrzewnica indukcyjna simatherm IH 210
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Nagrzewnica indukcyjna simatherm IH 240

4

Płyta grzewcza simatherm HPS/HPL

4

simatherm – Idealne rozwiązanie zapewniające czysty i
skuteczny montaż łożysk

Nagrzewanie indukcyjne to szybka i czysta metoda montażu
okrągłych elementów na wale. Zastępuje tradycyjne metody,
takie jak: płyty grzewcze, kąpiele olejowe, nagrzewanie otwartym ogniem i nagrzewanie w piecu. Podczas procesu
nagrzewania, ciepło generowane jest tylko w elemencie, podczas gdy nagrzewnica pozostaje w temperaturze pokojowej.
Nagrzewnice indukcyjne simatherm są w stanie nagrzać element, którego waga dochodzi do 1200kg.

Wybór nagrzewnicy indukcyjnej simatherm zależy w dużym
stopniu od wymiarów oraz wagi elementów, które trzeba
nagrzać. Wykres pozwala na dobór odpowiedniego urządzenia.
Średnica wewnętrzna (mm)

Dzięki nagrzewnicom indukcyjnym simatherm, łożyska i
inne okrągłe elementy metalowe mogą zostać skutecznie
nagrzane do żądanej temperatury.

850

E

600
400
300
160

D

5 10 30

Nagrzewnica Indukcyjna IH 025 Volcano
Przenośna i lekka nagrzewnica indukcyjna do nagrzewania małych elementów
elementów o wadze do 10kg
elementów z minimalną średnicą wewnętrzną 20 mm i maksymalną średnicą
zewnętrzną 160 mm
■ Dodatkowo w zestawie: 1 czujnik temperatury, 1 para rękawic ochronnych,
1 torba
■ Dostępne wersje zasilania: 100, 115 i 230 V
■ System kontroli temperatury (PTC)
do automatycznego monitoringu
temperatury
■ Do
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Wygoda i mobilność połączona ze świetną wydajnością
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Poręczna nagrzewnica do wszechstronnego zastosowania

Nagrzewnica Indukcyjna IH 070
Do nagrzewania małych i średnich elementów
■ Do

elementów o wadze do 80kg
elementów ze średnicą wewnętrzną od 20 do 400 mm
■ Dodatkowo w zestawie: 3 zwory, 1 czujnik temperatury, 1 para rękawic ochronnych
■ Dostępne wersje zasilania: 100, 115 i 230 V
■ Ramię obrotowe (opcjonalnie)
■ Do

Kompaktowa nagrzewnica do produkcji seryjnej

Nagrzewnica Indukcyjna IH 090
Nagrzewnica indukcyjna z wentylatorem chłodzącym dla małych i średnich
elementów
■ Do

elementów o wadze do 120kg
elementów ze średnicą wewnętrzną od 20 do 400 mm
■ Dodatkowo w zestawie: 3 zwory, 1 ramię obrotowe, 1 czujnik temperatury,
1 para rękawic ochronnych
■ Dostępne wersje zasilania: 200, 400-460 i 500-575 V
■ Chłodzenie wentylatorem przy pracy ciągłej
■ Do

Najmocniejsza nagrzewnica stołowa

Nagrzewnica Indukcyjna IH 210
Odpowiednia do nagrzewania dużych elementów
■ Do

elementów o wadze do 300kg
elementów ze średnicą wewnętrzną od 60 mm do 640 mm
■ Dodatkowo w zestawie: 2 zwory, 1 czujnik temperatury, 1 para rękawic ochronnych
■ Dostępne wersje zasilania: 200, 400-460 i 500-575 V
■ Niezwykle prosta obsługa dzięki zworze przesuwnej
■ Do

Maksymalna wydajność przy dużych wyzwaniach

Nagrzewnica Indukcyjna IH 240
Szybkie i bezpieczne nagrzewanie wielkogabarytowych elementów
■ Do

elementów o wadze do 1200kg
elementów ze średnicą wewnętrzną od 142 mm do 850 mm
■ Dodatkowo w zestawie: 1 zwora, 1 czujnik temperatury, 1 para
rękawic ochronnych
■ Dostępne wersje zasilania: 400, 460 i 575 V
■ Niezwykle prosta obsługa dzięki zworze przesuwnej
■ Wsporniki mogą być regulowane w zależności od rozmiaru elementu
■ Do

Elektryczna płyta grzewcza z regulacją temperatury

Płyta grzewcza HPS (mała) i
HPL (duża)

Zaprojektowana specjalnie w celu ogrzewania wielu małych elementów
jednocześnie
■ HPS

odpowiednia dla elementów ważących do 5kg, HPL dla elementów do 10kg
pracy dla HPS: 380 x 180 mm, dla HPL: 380 x 380 mm
■ Dodatkowo w zestawie: 1 para rękawic ochronnych
■ Dostępne wersje zasilania: 100-115 i 230 V
■ Zakres regulacji temperatury od 50 do 200°C
■ Powierzchnia

Zobacz film demonstracyjny nagrzewnicy IH 025 Volcano oraz inne informacje na temat nagrzewnic indukcyjnych simatherm dostępne pod
adresem www.simatec.com

Narzędzia
Zestaw nabijaków Fitting Tool simatool FT 33

5

Ściągacz łożysk Ball Bearing Puller simatool BP 61
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Ściągacz uszczelnień Seal Puller simatool SP 50
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Zestaw narzędzi Maintenance Kit simatool MK 10-30
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Zestaw ściągaczy Twin Puller simatool TP 150
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Narzędzie do przenoszenia łożysk simatool BHT
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simatool – wysokiej jakości narzędzia do montażu
i demontażu łożysk i pierścieni uszczelniających
Produkty simatool umożliwiają szybki montaż i demontaż łożysk
oraz uszczelnień wału. Są z powodzeniem używane na całym
świecie w przemyśle maszynowym, działach utrzymania ruchu i
w wielu innych gałęziach przemysłu.

Produkty simatool mogą być stosowane w celu szybkiego, precyzyjnego i niezawodnego montażu oraz demontażu, bez ryzyka uszkodzenia sąsiadujących elementów.

Narzędzie do montażu, sprawdzone w tysiącach sytuacji

Fitting Tool FT 33
Zestaw nabijaków do łożysk simatool Fitting Tool FT 33 to szybkie, precyzyjne i
niezawodne narzędzie do montażu łożysk i uszczelnień.
■ Do

wałów o średnicy od 10 do 50 mm
zawiera: 33 pierścienie udarowe, 3 tuleje do nabijania, 1 młotek
nieodbijający
■ Zestaw zawiera tabelę doboru odpowiedniego narzędzia, a wszystko
o to
umieszczone w poręcznej walizce.
■ Zestaw
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Ściągacz wewnętrzny dla wymagających użytkowników

Ball Bearing Puller BP 61
Zestaw narzędzi BP 61 umożliwia demontaż łożysk kulkowych bez konieczności
demontowania wału, co jest znaczącą zaletą.
■ Do

wałów o średnicy od 10 do 100 mm
zawiera: 2 śruby wspierające, 6 zestawów ramion ściągacza,
a, 1 poprzepoprze
czka blokująca nakrętkę
■ Zestaw zawiera tabelę doboru odpowiedniego narzędzia, a wszystko
o to umieszumiesz
czone w poręcznej walizce
■ Zestaw

Unikalne rozwiązanie dla wymagających zadań

Seal Puller SP 50
Zestaw narzędzi SP 50 umożliwia łatwy demontaż pierścieni uszczelniających wał.
■ Zestaw

zawiera: 1 młotek udarowy, 2 przedłużki i 50 wkrętów do wyciągania
uszczelnień

Uniwersalny zestaw narzędzi do montażu i demontażu

Maintenance Kit MK 10-30
Zestaw narzędzi simatool MK 10-30 umożliwia szybki, precyzyjny i niezawodny
montaż i demontaż łożysk zarówno z wału jak i ślepego gniazda.
■ Do

wałów o średnicy od 10 do 30 mm
zawiera: 21 pierścieni udarowych, 2 tuleje do nabijania, 1 młotek
nieodbijający, 1 młotek udarowy, 2 śruby wspierające, 5 zestawów ramion
ściągacza, 7 podkładek wspierających, 1 poprzeczka blokująca nakrętkę
■ Zestaw zawiera tabelę doboru odpowiedniego narzędzia, a wszystko to
umieszczone w poręcznej walizce
■ Zestaw
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Kompaktowe i profesjonalne narzędzie do demontażu we
wszystkich sytuacjach

Twin Puller TP 150
Zestaw simatool Twin Puller TP 150 umożliwia profesjonalny demontaż łożysk kulkul
kowych oraz pierścieni uszczelniających wał, niezależnie od pozycji
poz
montażowej
(wał lub ślepe gniazdo).
■ Do

wałów o średnicy od 10 do 100 mm
zawiera: 1 młotek udarowy, 2 śruby wspierające, 6 zestawów ramion
ściągacza, 9 podkładek wspierających, 1 przedłużenie do młotka udarowego,
50 wkrętów do wyciągania uszczelnień, 1 poprzeczka blokująca nakrętkę
na
■ Zestaw zawiera tabelę doboru odpowiedniego narzędzia, a wszystko
wszystk to
umieszczone w poręcznej walizce
■ Idealne uzupełnienie do sprawdzonego narzędzia simatool Fitting Tool FT 33
■ Zestaw

Specjalista do niezawodnej obsługi średnich i dużych łożysk

Bearing Handling Tool BHT
Narzędzie simatool BHT o maksymalnej możliwości obsługi łożysk ważących do
500kg, jest idealnym rozwiązaniem w celu podnoszenia, nastawiania, obracania,
transportu i montażu średnich oraz dużych łożysk.
■ BHT

300-500 do łożysk o średnicach zewnętrznych od 300 do 500 mm;
BHT 500-700 do łożysk o średnicach zewnętrznych od 500 do 700 mm
■ Zestaw zawiera: 1 uchwyt podnośnikowy, 1 parę rękawic ochronnych, 1 parę
elementów zapobiegających przekręcaniu się łożyska, 2 zawiesia dźwigowe

Zobacz filmy demonstracyjne i inne informacje o produktach simatool na
stronie www.simatec.com

smart technologies

simatec – Innowacyjne rozwiązania przynoszące klientom
wiele korzyści
simatec to szwajcarska firma rodzinna
działająca na skalę światową. Od 1983
roku wykwalifikowana kadra pracownicza
zajmuje się rozwojem oraz tworzeniem
innowacyjnych produktów w celu obsługi
łożysk tocznych pod markami simalube,
simatherm oraz simatool.

Firma simatec skupia się na dostarczaniu bezpośrednich korzyści dla Klientów
– nowe technologie pozwalają uprościć
skomplikowane i złożone operacje
oraz zmniejszyć długość czasu obsługi
wymaganej w przypadku tysięcy maszyn
na całym świecie.

Wyselekcjonowani partnerzy handlowi
zajmują się dystrybucją produktów simatec na skalę światową, jak również
oferują profesjonalne usługi oraz doradztwo techniczne.

Produkty utrzymania ruchu simatec

Smarownice

Nagrzewnice Indukcyjne

Narzędzia

Smarownice simalube zapewniają automatyczne smarowanie przez okres od
miesiąca, aż do roku i mogą być regulowane bezstopniowo. simalube zapewnia odpowiednią ilość środka smarnego
w punkcie w każdym momencie pracy.
Bez względu na to, czy do smarowania
używany jest olej czy smar, późniejsze
ręczne dosmarowywanie nie jest konieczne i zmniejsza koszty utrzymania w
dłuższej perspektywie czasu.

Nagrzewnice
indukcyjne
simatherm
nagrzewają okrągłe elementy metalowe,
takie jak łożyska toczne w bardzo krótkim
okresie czasu, dzięki czemu montaż może
być szybki i skuteczny. Nagrzewanie indukcyjne niesie za sobą również zalety z
ekonomicznego i ekologicznego punktu
widzenia. simatec jest wiodącym producentem tego typu nagrzewnic na całym
świecie.

Zestawy narzędzi simatool umożliwiają
szybki montaż i demontaż łożysk oraz
pierścieni uszczelniających. Używane
są na całym świecie w przemyśle
maszynowym, warsztatach, działach
utrzymania ruchu oraz w wielu innych
gałęziach przemysłu.
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